Wie verdient een lintje?
Kent u in uw omgeving, binnen uw
vereniging, organisatie of bedrijf
iemand die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt?
Iemand op wie u altijd een beroep
kunt doen zonder dat hij/zij een
tegenprestatie verwacht? We nodigen
u van harte uit om die persoon voor te
dragen voor een Koninklijke onderscheiding!
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Iemand komt in aanmerking voor een
Koninklijke onderscheiding als hij/zij zich
op een bijzondere wijze heeft ingezet
voor de samenleving. Die persoon
moet geruime tijd bijzondere prestaties
hebben geleverd. Verenigingen, bedrijven,
organisaties en individuele personen
kunnen een persoon voordragen voor een
Koninklijke onderscheiding. Voor uzelf
kunt u uiteraard geen lintje aanvragen.

Lintjesregen

De jaarlijkse toekenning van de onder-

Concept

Het college van B en W heeft op 20 oktober
2020 ingestemd met de concept Ontwikkelkaart Hart van Zuid. Deze kaart geeft
een beeld van de hoofdstructuur van het
gebied met daarop de belangrijkste ruimtelijke accenten, zichtlijnen en landmarks.
Verder wordt er op de kaart een indicatie
gegeven van de nieuwe bebouwing en
wordt een beeld geschetst van de toekomstige inrichting van de openbare ruimte,
met extra aandacht voor groen en water.
De concept ontwikkelkaart is abstract en
biedt houvast voor de inrichtingsplannen
per deelgebied.

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal
plaats. U kunt de vergaderingen volgen via www.hengelo.nl of via
www.youtube.com/gemeentehengeloOV.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 3 november een digitale Politieke
Markt. Het programma is als volgt:
A
19.30 - 20.45 uur Handboek aantrekkelijke binnenstad
21.00 - 22.30 uur Krediet herinrichting kernwinkelgebied
B
19.45 - 21.00 uur Transitievisie Warmte: kaders en aandachtspunten
Weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op www.hengelo.nl/
politiekemarkt.
Wilt u bij de Politieke Markt inspreken, dan kunt u contact opnemen met
de griffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert digitaal op woensdag 4 november vanaf
19.30 uur. Op de agenda staan onder meer:
• 	Beleidsbegroting 2021-2024
• 	Belastingverordeningen en -tarieven 2021
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Ondernemers naar de stembus

De Hengelose ondernemers kunnen tot en met 15 november stemmen op
verlenging van de BIZ in Hengelo. BIZ staat voor Bedrijveninvesteringszone. Dit is een afgebakend gebied in het centrum van Hengelo waarbinnen
ondernemers en/of de eigenaren samen investeren.
Met de BIZ investeren ondernemers samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad onder leiding van stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) en de inzet van de centrummanager. Met het
realiseren van een BIZ streeft de SCH ernaar om samen met binnenstadondernemers, vastgoedeigenaren, Hengelo Promotie, Koninklijke
Horeca Nederland (KNH), INretail en de gemeente Hengelo, te werken aan
projecten en activiteiten om de vitaliteit van de Hengelose binnenstad te
versterken. Twee goede voorbeelden zijn: een bijdrage aan de ijsbaan en
de feestverlichting.
Op dinsdag 17 november wordt de uitslag bekendgemaakt.

Collectes

Tot en met 31 oktober collecteert het Diabetes Fonds. Van 2 tot en met
7 november collecteert Alzheimer Nederland.

Hoe en wanneer aanvragen?

Vindt u dat het hoog tijd wordt dat
iemand een lintje krijgt? Neem dan
contact op met Anja van der Ham,
medewerker Kabinetszaken van de gemeente. Zij kan in grote lijnen aangeven
of de persoon in kwestie in aanmerking
komt voor een Koninklijke onderscheiding. Is dat het geval, dan ontvangt u het
aanvraagformulier. Het is ook belangrijk
dat de aanvraag ondersteund wordt
door anderen, via zogenoemde ondersteuningsbrieven. Het volledig ingevulde
aanvraagformulier stuurt u terug, samen
met de ondersteuningsbrieven.

Officiële bekendmakingen
Ontwikkelkaart Hart van Zuid

De gemeenteraad vergadert

scheidingen wordt ook wel lintjesregen
genoemd en vindt plaats op de dag voor
Koningsdag. U kunt iemand ook voordragen voor uitreiking op een andere
dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of
jubileum of een andere bijzondere
gebeurtenis die te maken heeft met de
activiteiten van diegene.

Actualisatie Masterplan (2008)
Hart van Zuid is een stadsdeel in ontwikkeling. Er is al veel gerealiseerd, waaronder Metropool, het ROC van Twente in
de voormalige ijzergieterij van Stork, de
nieuwe Laan Hart van Zuid, het nieuwe
Industrieplein met een aantrekkelijk
skatepark, de innovatieve Boekelosebrug
en zo’n 200 woningen. De basis voor die
ontwikkelingen was het Masterplan, dat
in 2008 het laatst is geactualiseerd.
De komende jaren komen er zo’n 800
tot 1.000 woningen en aanvullende,
ondersteunende functies bij, om ervoor
te zorgen dat Hart van Zuid een levendig
en dynamisch stadsdeel wordt. De
gemeente Hengelo werkt daarbij samen
met vijf ontwikkelaars, die de komende
jaren meerdere deelgebieden gefaseerd
gaan ontwikkelen. Om deze ontwikkelingen ruimtelijk gezien goed te kunnen
waarborgen, is de concept ontwikkelkaart
opgesteld als actualisatie van het
Masterplan.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept ontwikkelkaart van
28 oktober tot en met 8 december 2020
inzien op www.hengelo.nl/hartvanzuid.
Tijdens de inzagetermijn kunt u
schriftelijk zienswijzen indienen bij het
college van B en W. Voor mondelinge
zienswijzen en meer informatie kunt u
contact opnemen met Leonie de Vries.

Beeldkwaliteitplan
Ontwerp

• 	Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad
De bebouwing binnen het plangebied zal
worden getoetst aan het Beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het
tuinpad. Dit beeldkwaliteitplan is bedoeld
om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken. Later,
wanneer het gebied ontwikkeld is, zal het
in de welstandsnota worden opgenomen.
Inzien en inspraak
U kunt het ontwerp beeldkwaliteitplan
van 28 oktober tot en met 8 december
2020 inzien op www.hengelo.nl >
Projecten en plannen > Het Broek >
Broek Noordrand - Beeldkwaliteit.

Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of
mondeling zienswijzen indienen bij het
college van B en W o.v.v. zaaknummer
3142422. Voor het mondeling indienen
van zienswijzen kunt u contact opnemen
met Geri Dijkhuis of Bertien Scholten.

Bestemmingsplannen
Ontwerp

• 	Broek, Noordrand
Het plangebied ligt aan de noordelijke
rand van Broek Noord en is het sluitstuk
van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf. De mogelijkheid
voor woningbouw in het plangebied is op
hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende
bestemmingsplannen, maar de feitelijke
ontwikkeling daarvan heeft slechts
gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond
uit de realisatie van 110 grondgebonden
woningen. Echter, de voorliggende locatie
is één van de locaties waar de gemeente,
in het kader van deprogrammeren, het
aantal woningen naar beneden heeft
bijgesteld. In voorliggend plan wordt het
aantal nog te realiseren grondgebonden
woningen dan ook teruggebracht naar
maximaal 84 woningen.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en
de bijbehorende stukken van 28 oktober
tot en met 8 december 2020 inzien op
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0164.BP0138-0201.
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder
schriftelijk, mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad
o.v.v. zaaknummer 3142421. Voor het
mondeling indienen van zienswijzen kunt
u contact opnemen met Geri Dijkhuis of
Bertien Scholten. Een digitale zienswijze
kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.

Gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 7 oktober
2020 het volgende bestemmingsplan
gewijzigd vastgesteld:
• 	Hengelo Noord, Slangenbeek
Voor het plangebied Hengelo Noord,
Slangenbeek heeft de gemeenteraad op
20 maart 2007 een bestemmingsplan
vastgesteld. Het bestemmingsplan
Hengelo Noord, Slangenbeek is de
actualisatie van het bestemmingsplan uit
2007. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd.
Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet
meegenomen in het bestemmingsplan.
De grens van het bestemmingsplan
wordt globaal gevormd door de
Beneluxlaan, Kalmarstraat, Topweg,
Salamanderstraat, Vleermuisstraat,
Deurningerstraat, Parelmoervlinder,
Hageheld, Duizendpoot en Sprinkhaan
(Dalmeden maakt geen deel uit van dit
gebied).
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Omgevingsvergunningen

Reguliere procedure

Ontvangen

• 	Coba Ritsemastraat 34, 7556 JP,
veranderen gevel (15-10-2020)
• 	Grevenbicht nabij 12 (kavel 68 Linne),
7559 VP, oprichten woonhuis
(15-10-2020)
• 	Henry Woodstraat 53, 7558 CN,
hebben uitweg (15-10-2020)
• 	M.C. Escherstraat 44 t/m 58 (even)
en Vincent van Goghstraat 2 t/m 14
(even) en 13 t/m 25 (oneven), 7556 JJ,
veranderen gevels (15-10-2020)
• Nicolaasstraat 35, 7553 KX, hebben
uitwegconstructie (21-10-2020)
• 	Oelerweg 10, 7555 GS, kappen 1 beuk
en 1 esdoorn (02-10-2020)
• 	Pruisische Veldweg 36, 7552 AC,
hebben uitweg (20-10-2020)
• 	Twekkelerweg 108, 7553 LN, plaatsen
2 dakkapellen (15-10-2020)
De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig te informeren over aanvragen die bij het college
van B en W zijn binnengekomen. In dit
stadium is het niet mogelijk om bezwaar
te maken. Wanneer u belanghebbende
bent, kunt u wel zienswijzen indienen.

Verlengen beslistermijn

• 	Beukweg 72, 7556 DG, plaatsen dak	opbouw. Verlengen beslistermijn met
maximaal 6 weken in verband met de
welstandtoetsing. Door dit besluit is de
uiterste nieuwe beslisdatum 10-12-2020.

Verleend

• 	Aaltje Noordewierstraat 60, 7558 JW,
hebben uitweg (19-10-2020)
• 	Belgradostraat 30, 7559 CJ, veranderen/vergroten woning (22-10-2020)
• 	Deldenerstraat 42, 7551 AG, veranderen gevels en vervangen kozijnen
(19-10-2020)
• 	Demmersweg 21, 7556 BN, handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
(hebben broodjeszaak) (15-10-2020)
• 	H. Hulshoff Polstraat 21 t/m 49 (oneven), 7555 LK (aanvraag gepubliceerd
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Inzien en zienswijzen
U kunt de desbetreffende stukken van
28 oktober tot en met 8 december 2020
op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen. Tijdens de inzagetermijn
kunt u schriftelijk zienswijzen indienen bij
het college van B en W. Desgewenst kunt
u mondeling uw zienswijzen kenbaar
maken.

Verleend

• 	Boerhaavelaan 59, 7555 BB, uitbreiden
onderzoeksactiviteiten in microbiologisch laboratorium
Inzien en beroep
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij de
afdeling Ruimte en Bouwen. Het besluit
is ten opzichte van het ontwerpbesluit
niet gewijzigd. Tegen dit besluit kunt u
desgewenst, gedurende zes weken na de
datum van verzending van dit besluit, een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
afdeling Bestuursrecht van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Verkeerszaken
Verkeersbesluit

Het college van B en W heeft een
verkeersbesluit genomen voor:
• 	Het aanwijzen van 13 Shop & Go	parkeerplaatsen in de binnenstad waar
een maximale parkeerduur geldt van
30 minuten. De parkeerplaatsen zijn
duidelijk herkenbaar met een P-bord
met nadere informatie over Shop & Go.
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken van
28 oktober tot en met 8 december 2020
op afspraak inzien bij het Publieksplein.
Wanneer u belanghebbende bent, kunt u
tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college
van B en W. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en tenminste
bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Gelijktijdig
met het indienen van een bezwaarschrift
kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht (postbus 10067, 8000 GB Zwolle)
vragen een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet dezelfde gegevens
bevatten als een bezwaarschrift.

Wegwerkzaamheden
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende tijd de
volgende wegen afgesloten (zie www.
hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor
meer informatie). Omleidingsroutes
worden met gele borden aangegeven.
In verband met onverwachte weersomstandigheden zijn genoemde data
onder voorbehoud.
•	Hengelose Esstraat (mobiele kraan
t.h.v. nr. 67), 31 oktober 10.30 - 14.00 uur
• 	Boortorenweg (deels), tot en met
6 november (overdag)

Wegwijzer
Contactgegevens

Bezoekadres: Burgemeester van der
Dussenplein 1
Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon: 14074
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
WhatsApp: 06 - 46 76 48 67
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
Website: www.hengelo.nl
Contact: www.hengelo.nl/contactformulier
Facebook: www.facebook.com/
gemeentehengelo
Veel zaken kunt u zelf online regelen via
www.hengelo.nl.

• 	Lansinkweg (van kruising met Maarten
Meesstraat tot Meijersweg nr. 21),
tot en met 6 november
• 	Emmaweg (tussen Helmersstraat en
Vondelstraat), tot en met 13 november
(overdag)
• 	Boekeloseweg (tussen Breemarsweg
en nr. 140), 2 november tot en met
18 december
• 	Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), tot en met
31 december
• 	Lage Weide (t.h.v. Twentebad), tot en
met 8 januari 2021
• 	Beekstraat (deels), 9 november tot en
met 18 januari 2021

Kleurplaat

Hebt u kinderen die graag kleuren? Daarvoor hebben we een leuke
kleurplaat ontworpen. U kunt deze printen via www.hengelo.nl/kleurplaat
en door uw kind laten inkleuren En dan opsturen naar iemand die wel een
steuntje in de rug kan gebruiken. Opa en/of oma, een lieve buur, iemand
die in de zorg werkt of een vriendje dat ziek is. Want met aandacht voor
elkaar komen we samen door deze coronatijd. Veel kleurplezier!

Poen voor Groen

Met de actie Poen voor Groen
schaft u energiebesparende
materialen aan en ontvangt u
tot 50 euro terug op vertoon
van de kassabon. Meld u aan
via www.poenvoorgroen.nl.
U ontvangt dan per e-mail een
link met uw unieke code. Ga
naar een deelnemende winkel,
koop energiebesparende
artikelen en zorg ervoor dat ze op één kassabon staan. Upload een foto
van de kassabon en vul nadere gegevens in. Na controle wordt maximaal
50 euro teruggestort op uw rekening.
Kijk op www.poenvoorgroen.nl voor meer informatie zoals de productenlijst,
deelnemende winkels en voorwaarden.

Veilig vluchten bij brand

U kunt veilig en snel vluchten uit de woning als u het volgende regelt:
•	Hang werkende rookmelders op
•	Sluit ’s nachts uw binnendeuren
•	Zorg dat er geen spullen in de vluchtweg staan
•	Hang de sleutel van de (vlucht)deur op een vaste plek dichtbij die deur
Kijk voor meer informatie op www.rookmelders.nl.
Prijsvraag
1. Waar moet u minimaal rookmelders plaatsen?
2. Na hoeveel jaar moet u de rookmelder vervangen?
3. Hoeveel cm hangt u een rookmelder uit een hoek of van de muur?
Win twee koppelbare rookmelders!
Scan de QR-code om de antwoorden te geven of
stuur de antwoorden onder vermelding van
‘Brandpreventieweken’ naar:
Brandweer Twente
Antwoordnummer 1634
7550 WB Hengelo
Vermeld ook uw naam en telefoonnummer.
U kunt tot 14 november reageren. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Alleen op afspraak!
•	Maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
•	Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
•	Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Balie Zorgloket open

 lleen op afspraak!
A
•	Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
•	Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
•	maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht in alle woningen.
Maar waarom wachten tot die datum?

Militaire oefeningen

Op zaterdag 31 oktober is er een militaire oefening rondom het hoogspanningsstation aan de Vöckersweg. De militairen oefenen in het bewaken en
beveiligen van dit object.
Van 2 tot en met 6 november is er een militaire oefening in het gebied tussen
Steenwijk, Dalen, Hengelo, Eibergen, Zutphen en Zwolle. De militairen voeren
verkenningen uit en richten waarnemingsposten in. Ze verplaatsen zich met
voertuigen en zijn bewapend. Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

